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KAMPBEDIENING
Danie de Klerk

Het  j y  a l  jou  p lekk ie  v i r  ons 
G e m e e n t e w e g b r e e k  i n  2 0 1 7 
bespreek?  Moenie die geleentheid 
om mede-Lynnwoodriwwers te 
ontmoet en om 'n kampvuur in die 
bosveld saam te kuier nie.  Ds. Janet 
het 'n kosbare tema wat sy met ons 
gaan hanteer en daar sal spesiaal vir 
k inders en jongmense apar te 
programme wees wat hulle verseker 
gaan geniet!  Verder gaan ons swem, 
in die natuur stap en sommer net weer 
asemhaal!
A l die inligting rondom die be-
sprekings is op die gemeente-
webblad beskikbaar.  Ons moet 
e g t e r  o p  3 0  N o v  w e e t  w i e 
belangstel om saam te gaan!  
Chalet- en kamerbesprekings word 
dan gefinaliseer en die finale deposito 
betaal.  Bel my sommer dadelik as jy 
meer inligting benodig.
Danie de Klerk – 082 888 2133 

 

Uit die pen van ons  
Redakteur

Die jaar het werklik gevlieg en die 
einde van die jaar is eintlik al hier! Dit 
was ’n goeie jaar vir Lynnwoodrif 
Gemeente, binne die krag van die 
Heilige Gees. Die Here het ons in 
oorv loed kom seën met  ta l le 
suksesvolle geleenthede en ook 
sommer met nuwe inisiatiewe wat op 
die drumpel lê. 
Ek wil van dié kans gebruik maak om 
elke lidmaat ’n hartlike, geseënde 
Kersfees toe te wens en hoop dat 
2017 vir elkeen vreugde, vrede en 
blydskap sal inhou van ons Here af. 
Vir elke gesin wat met vakansie 
gaan... geniet dit terdeë en kom 
uitgerus terug, sodat ons die nuwe 
jaar met ywer en passie kan aanpak.
Lynnwoodrif wil graag vir elke 
persoon wat hier kom en van ons hoor 
’n lig op die Rif wees. Die Lig is Jesus 
Christus. 
Mag Sy Goddelike vonk, Sy naby-
wees ons kom aanraak soos nog 
nooit van te vore nie. 

Liefde in die Here Jesus Christus



      

Inhoud
Het jy 

geweet?

Ÿ Uit die pen van ons 
Redakteur

Ÿ Kampbediening
Ÿ Dissipelskapbediening
Ÿ Arbeidsentum
Ÿ Ons Kersbederfprojek
Ÿ Tabitas, bedrywig en vol 

kreatiewe skeppings
Ÿ Sishelweni Home based 

care
Ÿ Seniorbediening
Ÿ Fondsinsameling
Ÿ Sendeling-groete!
Ÿ Mission4HIV bediening
Ÿ Kuier saam met Huis 18 - 
Ÿ Jakaranda kinderhuis
Ÿ OREO bediening
Ÿ Bybelskool
Ÿ Seniorverjaarsdae

http://www.lynnwoodrif.co.za
http://admin@lynnwoodrif.co.za


3

DISSIPELSKAPBEDIENING 
Henry Green

Jesus se groot opdrag is: “Maak die mense my dissipels.” 
(Matt. 28:19.)

Jesus sê: “God het aan My al die mag gegee wat daar is.  
Niemand is magtiger as Ek nie. Ek wil hê julle moet iets vir 
My doen: “Die wêreld is nou julle sendingveld.  Gaan oral 
na almal toe en daag hulle uit om My sonder enige 
voorwaardes of verskonings te volg.  As hulle bereid is om 
My met hulle hele lewe te volg, moet julle hulle doop op 
gesag van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. So sal 
julle hulle inlyf om deel van God se familie te wees. Maar 
dan is julle nog nie klaar nie. Leer hulle en lei hulle dan in 
alles wat Ek vir julle geleer het.  Vertel hulle hoe belangrik 
dit is om aan My gehoorsaam te wees en te doen wat Ek 
vra.”En wees verseker: Ek verwag nie dat julle dit alleen 
moet doen nie.  Elke dag, tot met die wederkoms, sal Ek 
self by julle wees.” Mat 28:18-20 (DB)

Dissipelskap is om mense uit te daag oral waar ons gaan, 
om Jesus te volg, sonder voorwaardes, hulle in te lyf in God 
se familie, hulle te leer, te lei in gehoorsaamheid aan Hom.  
Dissipelskap gaan nie net daaroor dat mense inligting kry 
nie, maar dat hulle deur die Gees verander word om soos 
Jesus te wees (2 Kor 3:18).  Jesus wil nie die wêreld vul 
met mense wat net die regte dinge glo nie, maar met 
mense wat die ongelooflike heerlikheid van die Here 
weerkaats.

Ons dissipelskapopleiding het hierdie jaar begin met 
Coaching (afrigting). Dr Francois Carr van Heartcry SA en 
twee sprekers uit die buiteland het die opleiding gegee.  

By die Gemeentekamp was die tema die herstel van die 
Binnekamer en dat alles wat ons in die gemeente doen, 
moet voortvloei en gedra word vanuit God se ontmoeting 
met ons. 

Die kursus is verder eenmaal per maand op 'n 
Maandagaand aangebied en is verlede maand voltooi. 

Verder het Dr Carr ook eenmaal per maand 'n leierskap 
kursus aangebied vir gemeenteleiers.  Hierdie kursus 
word volgende jaar vir lidmate wat die dissipelskap 
opleiding gekry het aangebied.  Enige gemeentelid is egter 
welkom om by ons aan te sluit.  Ons droom van 1 lidmaat, 2 
mense vir Jesus!

Indien jy graag hierby betrokke wil raak, skakel gerus met 
Annelize by die kerkkantoor. 

ARBEIDSENTRUM
 Blackie en Yvonne Swart

Ons staan alweer by die voorlaaste maand van hierdie jaar.  
Wanneer mens terugkyk na hierdie jaar, besef jy net dat die 
Here die pad saam met jou loop. Ons is op alle gebiede 
geseën!
Eerste wil ons dankie sê aan al ons helpers wat so getrou op 
hul poste was – die dames wat die registrasie werk doen, 
die broodjies wat altyd afgelewer is en die warm koppie 
koffie of tee wat beskikbaar is vir die werksoekers (veral 
gedurende die koue wintermaande!). Dan wil ons ook 
dankie sê dat Pastoor Arthur elke week beskikbaar is om 
die Woord aan ons werksoekers in hulle eie taal te bring. Dit 
is eintlik die belangrikste uur van die oggend!  Ons is ook 
dankbaar teenoor Salomè Madiba wat vrywillig help om die 
werknemers met raad en gebed by te staan asook Eldah 
wat 'n groepie onder haar leiding leer hekel. Serpe, musse 
asook baie interessante gehekelde skoene word daar 
gemaak op bestelling en dit voorsien dan ook 'n klein 
inkomste vir die mense! Donasies van wol, ens. is altyd 
welkom!
Die groot behoefte wat ons gehad het vir 'n persoon om vir 
ons in te staan, is ook  einde September vervul toe Etiene 
Olckers by ons kom aanmeld het. Hy is vir ons van groot 
waarde en het onmiddellik ingespring en sy deel gedoen! 
Daarvoor sê ons ook groot dankie!
Om u 'n idee te gee wat hier by die Arbeidsentrum aangaan, 
net 'n paar statistieke.
Gedurende die jaar het 81 werkgewers ons besoek met 35 
opvolgbesoeke en 66 werkgewers het dmv die internet 
aansoek gedoen – 'n totaal van 147 persone. Daar is dan 
ook omtrent 140 plasings van werknemers gedoen. 'n 
Totaal van 1,306 nuwe werknemers is gedurende die jaar 
geregistreer met 2,685 ou lede wat Woensdae teenwoordig 
was – dus 'n totaal van 3,991. Ons gebed is dat die aantal 
werkgewers ten minste sal verdubbel sodat die aantal 
plasings ook kan verdubbel!!
Baie dankie aan die gemeente wat voorbidding doen en die 
Arbeidsentrum se belange op die hart dra en mag hierdie 
bediening, wat amper 30 jaar gelede begin is, steeds die 
Here se seën ervaar en van krag tot krag gaan!!
Seënwense 
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Ons Kersbederfprojek!
 Rina Venter

Ons wil net weereens baie dankie sê 
vir al die vooraad wat ingekom het 
vanaf Lynnwoodrif gemeentelede.  
Ons waardeer dit uit ons harte uit.
Die kersbederfbokse en kers-
emmers word na die volgende 
plekke versprei:

·Ons eie gemeentlede wat swaarkry,

·Eks t ra  pakk ies  word  v i r  d ie 
kerkkantoor opgemaak om aan 
mense wat van die straat af kom 
aanklop te gee.

·Van ons naby sendelingvennote van 
ons Sendingbediening asook 
Arbeidsentrum

·Eersterus Ouetehuis in Silverton

·Rainbowkidz in Danville 
(kindervoeding skema)

·Margaretha Ackerman Ouetehuis in 
Pretoria-Wes

·Huis Ebenaeser, 'n Plek van 
Veiligheid waar kinders asook 
moeders met kinders gehuisves 
word

·Reddingsdaad Werklose 
volwassenes

·Derdepoort streek - o.l.v. onder een 
van ons CMR kantoor waar ons 
graag in die komende jaar baie 
meer betrokke wil raak

·CMR kantore van Silverton en 
Meyerspark

·Mission4HIV bediening – Meetse a 
Bophelo te Mamelodi, waar daar 
spesifieke gesinne is wat deur MIV 

geinfekteer en geaffekteer is

·Paul Jungnickel tehuis vir 
gestremdes

   Ons beplan ook om vir 80 
skoolkinders en 60 kleutertjies elk 
n geskenksakkie te gee wat sal 
bestaan uit skryf-behoeftes, 
inkleurboekies, lekkertjies, koekies 
en skyfies.

Weereens baie dankie vir elkeen se 
bydrae – saam met julle gaan ons 
tydens Kersfees 'n GROOT verskil 
in baie mense se lewens maak.

TABITAS, BEDRYWIG EN VOL 

KREATIEWE SKEPPINGS 
 Heleen Page

Die Tabitas het hierdie jaar 9 nuwe dames en 1 man bygekry wat regtig 
gretig is om te leer klere maak!  Ephraim het geweldig baie 
ondernemingsgees met kreatiewe, interessante skeppings as hemde – 
beslis nie die gewone hemp vir hom nie!

Daar is 10 dames wat in 2015 as eerstejaars begin het en wat hierdie jaar 
hul tweede jaar voltooi.  Die span van 6 vrywilligers is Donderdagmiddag 
beskikbaar en behulpsaam en voel bevoorreg om die opgewondenheid en 
vreugde waar te kan neem as iemand 'n artikel suksesvol voltooi het.  

Nuwe vrywilligers sal met ope arms verwelkom word, aangesien die huidige 
span vrywilligers nie almal elke keer beskikbaar is om behulpsaam te 
wees nie.  Kontak gerus die Bedieningskantoor of Heleen Page direk as u 
meer van hierdie bediening wil weet.  Ou rokpatrone, lap of enige 
naaldwerkbenodigdhede is altyd welkom.

Ons is voorwaar 'n oulike klomp bymekaar.  Kom loer gerus in! 

SISHELWENI HOME BASED CARE, te 
Swaziland. 

Ansie le Clus
Die Mission4HIV bediening ondersteun 
maandeliks 2 tuisversorgers  
Glory Zwane, 'n 66 jarige vrou in die 
Emgudwini streek, is al 'n tuisversorger vir 
sewe jaar en versorg tans 'n 17-jarige seun 
wat MIV geinfekteer is.  Sy het self 6 
kinders, alhoewel almal al selfstandig is.  
Sy beklee die posisie van koördineerder 
van die groter gebied van tuiswerkers. Sy 
verjaar op Kersdag. 
Nokuthula Simelane, 'n 56-jarige vrou in 
die Bambitje streek, is 'n tuisversorger 
sedert 2009.  Sy het self 6 kinders tussen 
die ouderdomme van 5 en 26, maar 
versorg ook 'n  gesinnet j ie  van 3 
(waaronder 2 dogtertjies; onderskeidelik 9 
en 13 jaar) wat deur MIV geaffekteer is.  
Sy verjaar op 14 Desember.
Hierdie vroue kry 'n toelaag van R500pm 
w a a r m e e  h u l l e  k o s  e n  a n d e r 
benodigdhede aankoop om ook 'n siek 
persoon of gesin te kan versorg.  Uit hulle 
armoede gee hulle met liefde soms meer 
uit om so Jesus se hande vir 'n medemens 
in nood te wees.  As jy meer oor hierdie 
vennootskap van die Mission4HIV-
bediening wil weet, kan jy gerus die 
Bedieningskantoor kontak of met Ansie le 
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SENIORBEDIENING

Annelize Meyer

Elke laaste Donderdag van die maand kom 'n klompie aan-
die-brand, energieke Seniors bymekaar vir 'n heerlike sosiale 
oggend.  Meeste beskou hulleself nog nie eintlik as seniors nie 
(al vertel die jare dat hulle wel as senior bestempel kan word), 
want daarvoor is hulle nog net te aan die gang – daarom dat 
ons eerder praat van 60+'ers.    
Hierdie jaar, onder leiding van Cecilie Slabbert en Ina Greyling, 
was daar interessante oggende gewees.  Elke oggend se 
program het 'n stimulerende praatjie oor 'n relevante tema 
gebied, 'n kunstenaar wat vir vermaak gesorg het en dan 
natuurlik 'n heerlike koppie tee met 'n bederf eetdingetjie daarby 
– die hoogtepunt van die oggend waartydens daar dan gegons 
en met vriende gekuier is.

Gedurende Septembermaand is dié groep seniors deur die 
gemeente se Vrouebediening bederf met 'n heerlike Lente-
bederfoggend by Casa Toscana, waartydens die gewilde Phillip 
Moolman die hartsnare met sy lirieke van immergroen 
Afrikaanse liedjies aangeraak het.  In Augustus was dit 'n 
pre t t ige oggend van lekker  tokke l  op a l le rhande 
musiekinstrumente saam met Liesl du Plessis - 'n 
musiekwaarderingsoggend wat beslis herhaal sal word in.  In 
Oktober is bietjie gefokus op mediese gemoedsrus en in 
November word afgesluit vir die jaar met 'n lekker kersete.  
Dehan von Solms as gaskunstenaar en ds. Janet lewer 'n kort 
boodskap.

Graag word Cecile Slabbert bedank vir haar bydrae hierdie jaar.  
Dit was met spyt dat ons kennis geneem het dat sy, vanwee 
persoonlike omstandighede, nie kon voortgaan as fasiliteerder 
vir die Seniorbediening nie.  Ina Greyling se getrouheid en 
passie om maandeliks te sorg dat al die toutjies bymekaar 
gehou word en die oggende seepglad verloop, word opreg 
waardeer en raakgesien. Ons is opgewonde oor nuwe lidmate 
wat aangemeld het en moontlik kans sien om met ons die pad in 
2017 verder te loop.

Lynnwoodrif se seniors is werklik 'n kosbare klompie wat ons 
naby aan ons harte koester.

Groetnis tot 2017!

FONDSINSAMELING 
2016

Averil Potgieter

Almal ken die ou grappie van die NG Kerk wat staan 

vir “ en gee, en gee,en gee”!

Om ekstra geld in hierdie slegte ekonomiese klimaat in 

te samel, is baie moelik

Ons, as Fondsinsamelings groep, het besluit 

gedurende 2016 op ander maniere as die tradisionele 

KERMIS manier geld in te samel.

Ons het die projek: UIT LIEFDE VIR SY HUIS, 

PASSIEVOL SAAM genoem en het die jaar  in 

verskillende fondsinsmeling geleenthede ingedeel. 

Ons het afgeskop met Die Klaagliedere van Ds. Tienie 

Benade, RIBBURGERS en Kerrie en Rys verkope. 

Ons het 'n Winterkonsert gehou met Jannie Moolman 

en Corlea. Sondagoggend na die erediens het ons 

sjokolade en pannekoek verkoop. Ons het 'n 

SPITBRAAI gehou en afgesluit met 'n GHOLFDAG.  

Ons totale inkomste vir die Fondsinsamelingsprojek is 

ongeveer R175 000,00. Dit is meer as wat enige kermis 

nog ooit kon insamel! En ons dank die Here!

Ons as gemeente het hande gevat en saamgewerk. 

Individue, omgeegroepe en bedieninge het gehelp en 

so het ons almal ook lekker saam gekuier.  

Ons het die ou NG Kerk grappie verkeerd bewys. Baie 

dankie aan elke persoon wat gedurende 2016 gehelp 

het. Ons waardeer elke sent wat gegee is en elke hand 

wat gehelp bak en brou het. Dit is 'n voorreg om deel te 

wees van so span mense wat kan inspring, saamwerk 

en hulp aanbied.

Ons beplan 'n soortgelyke program vir 2017. 
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Sendeling groete!

Liewe gemeente wat 'n voorreg om deur u 
uitgestuur te wees. Hartlike dank aan elk vir 
julle ondersteuning, gebed en liefde. Mag 
die liefde wat God deur Jesus Christus aan 
ons bewys het elkeen dra in die komende 
Kersseisoen. 
Baie liefde,
Stefan, Hensie, Nadia, Daniil en Victor. 
Odessa, Oekraïne

Binnekort is dit weer Kersfees en dan is 
nog 'n jaar verby, waar ons besig was 
om die Goeie Nuus van God se genade 
t e  v e r k o n d i g .   D a n k i e  v i r  j u l 
vennootskap om die Goeie Nuus te help 
verkondig!    Mag die Kersfees julle 
herinner aan God se liefde vir ons almal 
en dat Hy vir ons lewe gegee het deur Sy 
seun, Jesus Christus. 
Liefde, 
Albie, Lizzy, Lyla en Emily Jordaan. 

Hierdie was 'n buitengewone jaar vir ons gesin – ons 
het God se direkte betrokkenheid, vertroosting en 
beskerming op 'n splinternuwe manier beleef.  Baie 
dankie dat jul betrokkenheid ons in staat gestel het 
om mense te bemagtig met hulpbronne en die 
vermoë om self die Evangelie te verkondig aan 
andere en met vertroue MIV vraagstukke aan te pak.  
Dankie vir jul bydrae tot ons gesin – ons is werklik 
dankbaar daarvoor.  Mag die Here hierdie Kersfees 
jou weer herinner aan die liefdevolle geskenke wat 
ons elke dag uit Sy hand ontvang.  Mag jou hart 
oorloop van Sy liefde sodat jy dit mildelik aan ander 
gaan uitdeel.  Mag die Here ons gemeente 
oorvloedig seën met 'n keur van Sy seëninge. 
Hannes, Elzaan, Suzaan en Zac de Villiers

Mag julle die gawe van geloof, die seën 
van hoop en die vrede van kennis van 
God se liefde ken.  Geloof maak alles 
moontlik, hoop maak dat alle dinge 
werk en liefde maak alles mooi.  Ons 
wens vir julle elkeen van hierdie 
seëninge toe hierdie feesseisoen.  
B a i e  d a n k i e  v i r  j u l l e 
gebedsonders teun ing  v i r  ons .  
Daarsonder sou ons nie kan wees wat 
ons is en doen wat ons doen nie.  Hou 
asseblief die mense van Mosambiek in 
julle gebede.  

Liefde Andre & Anna-Marie Thiart

Dear friends,
As we approach the Christmas season we are 
reminded once again about the love and favour 
of God towards us in very concrete ways - 
becoming like one of us, in order to share our 
circumstances and to show us the way to the 
Father. It is all too easy to get used to God's 
goodness in the spree of the season and just go 
on with the motions.  Jesus, Emmanuel, is God 
with us, so that we will never be alone again.  In 
this holiday season, let us rejoice in the fact that 
the God of the Universe is forever with us. 
Praise be to Him!
The Rosell-Theron family (Madrid, Spain).

We would like to thank God and 
appreciate all the support  from 
the Lynnwoodrif Church. As 
missionaries from Promised Land 
in Garankuwa we share a prayer 
for all. May the grace of The Lord 
Jesus Christ, and the Love of God 
and Fellowship of the Holy Spirit 
be with you all. (2 Corinthians 13: 
14).
Greetings and shalom,
 Jacques and Juliet Mbiya
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Wêreld Vigsdag het 'n DRIE JAAR 
impak               
Mission4Hiv het vroeër vanjaar 'n MIV 
Forum vir Kerke by Lynnwoodrif 
aangebied.  Dit was 'n eerste vir 
Pretoria.   In die vorige uitgawe van 
Voetspore het ons volledig hieroor 
berig.  By hierdie byeenkoms het ons 
Rev. Abraham Akih van die Uniting 
Presbyterian Church of Mamelodi 
ontmoet.  Hulle het ons vertel dat daar 
meisies in Tshegofatsong Spesiale 
skool, Mamelodi,  is wat skool mis a.g.v. 
hul maandelikse menstruele siklus. Die 
ouers is eenvoudig te arm om sanitêre 
ware te koop. 
Miss ion4HIV en Bu i ld ing  Hope 
Foundation het besluit dat dit juis die 
tipe projek is waar meisies en seuns 
weer op 'n gelyke opvoedkundige voet 
sal kom met 'n projek soos hierdie in 
hierdie gemeenskap. 
Ons het om die rede besluit om nie net 
hande te vat met die skool rondom MIV 
nie, maar om herbruikbare Sanitêre 
ware aan die meisies te verskaf.  Dit 
was 'n stap in geloof omdat dit 'n baie 
duur uitgawe is.    Die totale begroting 
het by R19 000 gedraai.  
Ons het 'n amptelike projekplan geskryf 
en gemeentelede en besighede van 
buite die gemeente genader om ons 
hierin te ondersteun.  Die projek het 
b i n n e  d i e  r a a m w e r k  v a n  d i e 
Lynnwoodrif Jeug en Gemeenskaps-
trust geval en mense wat die projek 
ondersteun het, kon 18A belasting-

sertifikate ontvang. Dit was harde werk 
van samesprekings en beplanning en 
dokumentasie, maar in die eerste week 
van November het die projek sy 
volledige befondsing gehad.  
Met 6 finansiële ondersteuners, kon ons 
sanitere ware vir 100 meisies aankoop, 
60 boekies vir die Junior Fase aankoop 
in Tswana en Zulu en gaan daar ook aan 
die hele skool en gaste 'n heerlike 
kolwyntjie gegee word om 'n honger 
kolletjie te stil.   Building Hope 
Foundation skenk ook al die HIV/AIDS 
Cubes asook HIV iPosters aan die 
onderwysers wat in 2017 die hele MIV 
bewusmaking en opleiding aan die 
kinders gaan herhaal.    Herhaling by 
hierdie skool vir verstandelik gestremde 
kinders is van kardinale belang. Ons 
sendelinge, Hannes en Elzaan bied ook 
vir drie weke lank voor Wêreld Vigsdag 
al die kinders onderrig in beide die 
sosiale sowel as mediese aspekte 
rondom MIV. (ek sal more 'n foto neem)
Ty d e n s  W ê r e l d v i g s d a g ,  o p  1 
Desember, gaan ons die hele program 
wat die kinders ontvang het, weer 
herhaal en na die tyd die meisies oplei 
hoe om die nuwe sanitere ware te 
gebruik en te versorg.  Die sanitere 
ware  word  p laas l ik  in  Pre tor ia 
vervaardig en is deur die SABS getoets.   
Elzaan besoek die skool weer in 
Feb rua r i e  me t  ba ie  spes i fieke 
opvolgvrae en om  die impak van die 
MIV-opleiding sowel as die sanitêre 
ware te monitor en evalueer. 
Ons is BAIE DANKBAAR teenoor die 
gemeente vir die geleentheid wat julle 
ons bied om 'n verskil te maak in 
gemeenskappe – nie net met kennis 
nie, maar met fisiese hulpmiddels wat 
hul kennis verbreed, gesprekke 
vergemaklik en meisies help om skool 
toe te kan gaan.    
Dankie ook aan elkeen wat die Sisters 
with Blisters saam met ons kom stap 
het in solidariteit vir vroue en kinders 
wat mishandel word.  Vir ons klein 
groepie van vrywilligers – julle is 
eenvoudig die beste!  Dankie vir jul 
wysheid, geloof, vasberadenheid, 
nederigheid en humor! 
Mag die Here julle elkeen seën. 

MISSION4HIV BEDIENING 
Elzaan de Villiers

KUIER SAAM MET HUIS 18, 

JAKARANDA KINDERHUIS 

Sandra van Eeden

Baie dankie aan al die dames van die 
Barmhartigheidsbediening wat deel 
was van ons 'burger-ete' saam met 
ons kinderhuisdogters. Dit was n 
feestelike middag van kuier, gesels 
en burgers eet. Die dogters is na drie 
ure terug huis toe, elk met n 
geskenkie in die hand, 'n vol magie 
en 'n groot glimlag op die gesiggie! 
Dankie aan Renier van Brewers 
restaurant wat die dogters se etes 
geborg het.  Dankie ook aan 
Lynnwoodrif Gemeente vir die 
maandelikse finansiële bydrae van 
R800 waarmee ons vir die dogters 
toilietware aankoop. Liefde en goed-
hartgheid maak altyd n verskil - dit 
seën die ontvanger daarvan  maar 
ook die een wat dit gegee het! 
Indien u meer van hierdie projek van 
die Barmhartigheidsbediening wil 
weet kan u gerus die Bedienings-
kantoor of Sandra van Eeden direk 
kontak.
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OREO BEDIENING
Annelize Meyer

Nee, dis nie die Oreo koekies wat mens eet 
nie, maar ons OppiRif EnkelOuergroep!  
Onder leiding van Hano Bothma is hierdie 
bediening in 2015 al gedroom en in 2016 
gebore.  Met deursettings- en uithouvermoë 
het Hano elke maand 'n byeenkoms of twee 
gereël.  Daar was oulike kreatiewe aande, 'n 
potjiekosaand, 'n Kaya Beach-uitstappie, 
Hamburgeraand en nog vele meer.  Soms het 
net 'n paar opgedaag, eenkeer selfs niemand, 
maar Hano het nie moed opgegee nie en die 
eindresultaat vandag – 'n groepie enkelouers 
wat mekaar leer ken en liefkry het en heerlik 
saam kan kuier, natuurlik met hulle kinders 
wat net so lekker saam kon kuier!  
Op Saterdag, 26 November het ons die 
voorreg gehad om saam met hierdie groep 
enkelouers en hulle kinders te kon deel in 
hulle kersete-afsluiting.  Met 'n groot 
kersboom, lekkerste tuisgemaakte kos en 'n 
gesellige atmosfeer was dit 'n heerlike kuier.  
Die lekkerste was om te kon sien hoe die 
kinders skaterlag en mekaar geniet. 
Ek het bewus geword van die alleenwêreld 
waarin sommige enkelouers leef en die 
behoefte wat daar is om saam met ander te 
kan kuier, veral waar kinders ook welkom is.  
Ek het ook besef dat ons almal dieselfde is, 
met dieselfde behoeftes.  Dan wonder mens 
hoeveel keer ons onbewustelik iemand uitlaat 
of uitskuif omdat hulle dalk 'n enkelouer is en 
ons nie weet of hulle lekker sal inpas nie….  
Mag dit in hierdie Kersseisoen wat voorlê 
anders wees – mag ons by Lynnwoodrif wys 
dat almal werklik welkom is in ons midde, 
niemand alleen hoef te wees nie, almal deel is 
van 'n groot familie.
OREO sien uit na 2017 en beplan alreeds 'n 
paar opwindende geleenthede.  Kom kuier 
volgende keer saam en sien hoe lekker 
hierdie klompie kan kuier. 

Die Bybelskool is in 1986 gestig en 

funksioneer interkerklik. Duisende 

persone uit verskillende deno-

minasies het reeds die kursus 

voltooi.

In 2017 is daar 3 kursusse waarvoor 

ingeskryf kan word. Dit beloof om 

een besonderse jaar te wees. Kom 

woon die kursusse by!

Dit vind plaas:

Dinsdae 9:00 en ook weer 19:00.

Stuur ’n e-pos aan:

info@lynnwoodrifbybelskool.co.za 

vir enige inligting wat u verlang

Seniorverjaarsdae

90 jaar en ouer in November 

Nettie Richter  07-Nov

Naomi Nel  11-Nov

Pauline Schreuder 18-Nov

Marie Schnell  22-Nov

80 tot 89 jaar in November 

Annatjie Smit  05-Nov

Gert Bruwer  07-Nov

Harriet Brink  08-Nov

Rienie Claassen 10-Nov

Willem Kotzé  12-Nov

Petra Van Zyl  12-Nov

Tikkie Van Pletsen 13-Nov

Katie Dill  14-Nov

Jan De Klerk  20-Nov

Issie Fouché  21-Nov

Mollie Jansen 

van Rensburg  21-Nov

Sarie-Marie Dippenaar 29-Nov

Florien Grobler  29-Nov

Buks Hattingh  30-Nov

90 jaar en ouer in Desember 

Elsa Korsten  12 Des

Yvonne Sciocatti 20 Des

Pierre Rossouw 21 Des

Rita Van Der Linde 21 Des

Rina Dill  24 Des

80 tot 89 jaar in Desember 

Maria Van Zyl  7 Des

Ans Engelbrecht 9 Des

Lana Oosthuizen 11 Des

Dries Herbst  12 Des

Nakkie Van Niekerk 13 Des

Dawie Van Zyl  15 Des

Hester Van der Westhuizen 20 Des

Ronnie Stadler        22 Des

Wilma Venter        23 Des

George Barnard        25 Des

Marthie De Villiers       30 Des

Gustine Bosman       31 Des

90 jaar en ouer in Januarie 

Thys Marais         13-Jan

Joey Esterhuizen        14-Jan

Dries De Klerk         15-Jan

Corrie Vermaak         20-Jan

Edith Koen         29-Jan

Joos Becker         30-Jan

80 tot 89 jaar in Januarie 

Rita Saaiman         08-Jan

Loekie De Wet         08-Jan

Hennie Pelser         08-Jan

Cecile Schmidt         09-Jan

Pauline Josling         10-Jan

Isolde De Villiers        11-Jan

Martie Stone         14-Jan

Ilse De Lange         15-Jan

Maria Pearson         16-Jan

Frances Le Roux        17-Jan

Violet Gouws         19-Jan

Nancy Janse Van Rensburg 22-Jan

Petro Germishuys        23-Jan

Grietjie Kriek                     26-Jan

Ria Jordaan                     27-Jan

Ria Du Plessis         30-Jan

Mara Olivier         31-Jan

Skryf vir ons wat jy van die VOETSPORE 

dink by 

kommunikasie@lynnwoodrif.co.za.

Ons wil graag van jou hoor!

Ek wens graag vir elkeen “'n 
helder Somer Kersfees” met “Sy 
warm liefde as ons die dag 
gedenk, toe Hy sy Seun aan ons 
gegee het” – dié Lig (wat ook die 
ster vir die wyse manne geskep 
het), wat na ons toe gekom het 
om Lig op ons pad te wees – 
waarin ons ook ander moet help 
loop, as grootste geskenk aan 
hulle.  Geseënde Kersfees aan 
almal.  Mag julle goed rus, familie 
en vriende geniet, en baie dankie 
vir julle liefdevolle gebede en 
ondersteuning deur die jaar.  Ek 
waardeer julle.  
        Fanie Richter

http://info@lynnwoodrifbybelskool.co.za
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